PUTNAM VALLEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT
146 Peekskill Hollow Road
Putnam Valley, NY 10579
Procedura e regjistrimit të studentit
Mirë se erdhët në Putnam Valley Central School District! Të gjithë studentët e klasave K-12 duhet
të regjistrohen te Nëpunësja e Qarkut, Valerie Aleman, në Putnam Valley High School. Ju
lutemi lini një takim duke telefonuar (845) 528-8130 linja e brendshme 1318. (Për të gjithë Arsimin
e Veçantë Parashkollor, mosha 3-5 vjec, ju lutemi telefononi Zyrën e Arsimit të Veçantë në (845)
528-8130 linja e brendshme 1317.)
*Ju lutemi vini re se si prind, keni të drejtën të referoni fëmijën tuaj për një vlerësim të arsimit
të veçantë, nëse besoni se mund të ketë një paaftësi arsimore. Për informacion shtesë, ju lutemi
kontaktoni kryetaren e Komiteteve të Arsimit të Veçantë (CSE), Melissa Cafaro, në
mcafaro@pvcsd.org ose 845-528-8130, linja e brendshme 1315.
Bashkëngjitur keni një paketë informacionesh për plotësim, por duhet të siguroni informacionin e
listuar poshtë për të filluar procesin e regjistrimit.
Duhet të sillni me vete dokumentet origjinale të mëposhtme:
c Dokumentacionin origjinal për vërtetimin e moshës (d.m.th. certifikatën e lindjes,

certifikatën e pagëzimit, pasaportën)
c Procesverbalin e Plotësuar të Imunizimit, nënshkruar/vulosur nga mjeku
c Kartelën më të fundit të raportimit të fëmijës tuaj
Duhet të tregoni dëshminë e rezidencës duke siguruar dokumentet e mëposhtme origjinale:

Zotëruesit e pronës
Tapinë origjinale, faturën e taksës së pronës/shkollës, deklaratën e hipotekës ose policën e
sigurimit të pronarëve plus dy fatura të kohëve të fundit si:
c Faturën e gazit/energjisë elektrike
c Faturën e vajit
c Faturën e telefonit
c Faturën e kabllorit/satelitorit

Qiramarrësit
Kontratën origjinale të qirasë ose dëshminë me betim të noterizuar të pronarit (nga shkolla)
plus dy fatura të kohëve të fundit si:
c faturën e gazit/energjisë elektrike
c Faturën e vajit
c Faturën e telefonit
c Faturën e kabllorit/satelitorit
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